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Telefon No. 82 

/ngiltere Japonyayı protesto etti 

japonlar 
Askerlerinin işine müdaha
le edildiğini ileri sürüyorlar 
lngiliz sefiri Hariciye nazırile görüştü 

Londra 11 (Radyo)- Hükü· 
met Şanghay lngilız mıntakasın 
da lngiliz polislerinin dö\'ülme 
hl\disesi dolayısile .Japoııyaya 
bir protestoname göndermiş, me 
selenin ne gibi ahval ve h1ldisaı 
karşleında vukua geldiğini sor· 
muş bu gibi halı'ltın ademi te· 
kerrürü için tedabir alınmasını 
bildirmiştir. 

nasında polisler tarafındarı mü 
dahule edildiği ve nsk~rlerin bu 

müdahaleye mukabelede bulun· 
dukl:ırı cevabı verilmiştir. Fena 

lıaldo dövülen polisler hastaneye 
nakledilmişlerdir. 

Japonya verdiği cevaptn Ja 
pon BRkerlerlnin vazifo ifası es 

Tokyo, ıı (Radyo) Ingiliz 
sefiri bu s&balı Hariciye nezare 
tiııe gitmiş \'e nazırla bazı me 
selel.:ır hakkında uzun uzadıya 
görüşmüştür. ----------------------------..;;..--..;.......;--:, _______________ _ 

Hava I ehli'kesine !(arşı 

On sekiz Vilayetimiz ·rahsi
satını Hazırladı 

Gaz maskelerini, elbiselerini vesair 
cihazını ısmarladı 

Sıhhat ve Sosyal YtJrdım 
Bakanlııtı hava vo zehirij .ıaz 
milcadelesi şubesi viJAyetleriu 
hava ve zehirli gazdan korunma 
teşkilAtmı cilınzlaııınya başlamış 
tır. Yaoılan tesobbQsler neLice· 
sinde 937 eoıılnrına kadar 18 vı 
ldyet tahsisat tedarik ederek Kı· 
zılay süzücü. ayırım ma ·keler. 
gaz elbisesi, gaz temizleme püs 
kilrlüoi, kireç ka)'mağı ve saire 
g ı bi koruma malzemesi sipıırie 
eLmişlerdir. Bıı hususta en baetn 
Adana vilayeti cim.ık üzere sıra 
ile Aydın, Mardin, Bıtlıkesir, Ko 
celi, Trabzo.ı ve Marne vilAyetle· 
ri hnıırlıklarını biLirnıişlerdir, 

936 sanesiııde malzeme ve 
muallim lemin Adorek ku~s açan 
vıU\yet sAyısı 38 ıkon 037 sene 
siııiıı sonlarına doğru bu miktar 
50 )'e çıkınışlır. Aııkarada umum 
bakıııılıklar ınemarları içiıı Sılınt 
Dakaıılığırıııı hu\•rı ve ıchiı lı 

gazle nıücadtılo şulJP.siucP 20 ıtüu 
Jük hir kurs açılmıştır 

Mersin~e yapılan adli 
ta~~itat 

icra memuru, müstantik 
ve müddeiumumi iadei 

memuriyet ettiler 
İstanbul: Akeam gazetesin 

dln: 
Mersinde icra memuru, mue· 

tanlik, müddeiumum! sulh ~e c~ 
ıa lıAkimleriııhı bir ıhlıar uıorı · 
ne işi.en el çektirildiAi yaztlmıe · ı 

Adlife müreuielerince yapı· 
lan tahkikat neticesinde icra me 
murile müıtautik ve miiddeiunıu 
mt hıklarında vaki olan ihbarla 
rın doQ'ru olmadıgı anlaeılmıe ve 
iadei memuriyetleri VokAlelçe 
kararlaıtırılmıetır. 
Ceza hAkimile f.ulh hAkimi hnk 
kında yapılan tahkikat henüz 
neticelenmenı iştir. 

YENİ MERSlN : cAkennı> 
rfl(ıkimııiıı yflıdı~ı g hı \lersııı 
de börle t.ıir odli tahkikat yapıl 
mamıe ve adlı) ede hiç hir tehed 
düllh olmamıştır, Meıkur haber 
Tarauaa lil olea ıerektir, 

936 Renesi içinde Aokaradn 
Sıhat Bakanlığının ve vilAyet 
merkezleriııde vildyetlerin aQlığı 
havadan ve zt•hirli gazdan ko· 
ruııına kurslarına iştirilk eden 
devlet memurları ile muallimler 
'U UVa.....,_,_., 

sayısı 3500 iken, 937 senesiude 
sekiz bine yüks&lnıiştir. 

937 senesi içinde lıenuz tah· 
sisnt bulaınadı~ıııı bildiren Bit 
lis vilfl)·etinden b:ışka 61 viliiye 
tin zehirli gnzlorden korunma 
malzemesi tomin edilmiş ve vilıl 

l''Jt morkezleriııe gönderılmek 
üzere tamnmlrınmışt1r. 

Diğer taraflnıı merkez ve 
villi)·utlerdo koruııma teşkilf\lı· 

ııın ~ılıt şubesini teşkil eden .ilk 
ılıiye yardım ekipleri, sıhıye 
bakını nerkezleri, y:ıralı \'e ~~z 
li tecl ı\'i iPSİ. lerive cihaıları ıçııı 
talimatlar \'e risaleler neşredil· 
mıştır :N'eŞl'Pdılı•ıılc bernbor hun ı 

larııı snvısı dörde baliğ olmuş· 
tur. 

Köy [ğitmenleri hakkmda 
Bir talimatname 

hazırlandı 
Hüyük zıraı kalkınmada 

ı kendilerine mühim vaziteler ve· 
rilecck olan eğitmenler hakkında 
Ziraat Bakanlığı Küllür . Bakan 

ı x. · ıe müşterek bir talımatna · 
ıaı ı T 1· tı ame me lıazırlaıımıştır. a ıma ı 

eğitmenlerin okuma, çalışm_a _ve 
di{ter işlerine aid esaslı h_?k~m 
leri ihtiva etmektedir. ö_n_umuz· 
deki dere devresinden ılıbaren 
eAitmen sayısmın 150~ _ı~ ~ka: 
rılması kararlaşmış gıbıdır. enı 
alınacak eA'itmeııler ilkbaharrlan 
iliharen faaliyete geçilecek olan 
Orta Anndolu köy kalkınma mın 
Lakaeıııa dahil Aukara, Çankırı 
ve Eı;kitehir vilAyelleri köylüle 
rinden olacaktır. . .. 

Eg-ilmeıı olnrak yetışlırıl~~k 
üzere alıual'ı.ık köy gençlerının 

bilhassa eA'itmoni olmayan ve 
kalkınma hareketine daha evvAI 
başln ııacnk olan ~öy ler~en alın 
muınt dikkat edılecektır. 

iınparatorlıık 
Konferansı 
londrada heyecan 

uyandırdı 
Loııdra 11 (Radyo) - Tokyo 

da imparatorluk kouferansının 
içtinıaa dav&ti Londra mehııfilin 
de heyecan uyandırmıştır. 

Bu toplantıda Çiıı sahilleri 
nin temamilo abloka edilip edil 
miyeceği görüşülecektir. Çin sa 
hilleriniıı tamamen abloka@ı ka 
rarlaştırılırsa lııgiltere ve Japon 
müııasebatının vahimleşeceği söy 
Ienmektedir. 

Amerita Meclisi 
Harb ilanında reyi 
ama müracaat ka

nun layıhasını 
reddetti 

Vaşington 11 (Radyo)-Ilarp 
ildnıııdan evvel reyiama müraca 
at eciilmesi hakkındaki kanun 
lılyihnsı mecliste müzakere edil· 
miştir, Bu münasebelle birçok 
hatipler söz almıetır. Bunun ka 
nuııu esasi ile kabili telif olup 
olmadığı da münakaşa edilmie· 
tir. Hatiplerden bazıları Reisi 
cumhurun herhangi bir harp vu 
kuunda Amerikanın harp hari-
ciııde kalmasını leaıin edeoekle· 
riııo knni olduklarına emin bu· 
lunduklarını bildirmişlerdir. Ne· 
reddedılmıştır. · .... 

Resmi mehafil red keyfiye· 
tini memııuniyotle karşılamakta 
ve bunu hükumetin bir muvaf· 
fakiyoli olarak kabul etmekte· 
dirler. 

Çekoslovakya · Romanya 
arasmda 

Gazeteler iki devlet 
ricali arasında fikir 
birliği olduğunu 

yazıyorlar 
Prııg, 11 (Radyo) Bura mat 

buatı Romanya Hariciye Nazıı ı 
An teıuıskonun ziyareti elra f ı" da 
samimi yazılar yazmakta ve 
mütalealar serdetmektedir,, 

Gaıoleler Romanya ile Ce 
ko&lovakya arasında fikir be~a 
berliQ'i olduQunu ve tam bır 
ahenk mevcut lıuluııduğunu ya 
zıyorlıır, 

Prag, 11 (Radyo) Akşam Ro 
manyanın Belgrat sefiri bir ıi 

yafet vermiştir, Ziyafetle Harici 
ye vekili ilE- Romanya erkAnı 
siyasiyesi de bulunmuştur, 

Londraya gidecek 
banka heyetimiz 

cTimes• gaıeteei yazıyor: 
Yeni Türk sanayi ve mea 

din p\Anlarına ieLirAkimiz eh·a 
tında müzakerelde bulunmıık 
_ "ra .,Akında Türkiyenin başlı 
UZ..: J M ·ıı 
oa bankalarının mume~eı erın 
den mürekkep bir heyelın d~,on 
d a gelmesi beklenmekte ır, 

ray t giltere hazinesir.den S D 11 
f ·ı ra Vıılley ile ticaret n~ıar_e ı . ıdı 

k dilori garanll daıres_ın ~n 
mıı re k zıyaret F H Nivoıı'ın An arayı . 

d b mtıvıu üzerıne etliği sıra e u 
gayrı resmi konuşmalar cere 

1ao etmiıti, 

lzmir [nternasyonal fuarına hazırlı~lar başladı 

başbakanımız 
Alakadar Vekaletlere direk

tifler verdi 
lzmir Fuarı 20 Ağustosta açılacak 

bir ay devam edecek 
ve 

20 Ağustosta uçılarıık 20 ey· 
lUle kadıır bir ay devam edecJk 
olan 1988 Eoteradsyonal fzmlr ru 
arının geçen senelere nazıırım dıı 

ha iyi olmasını temin içio çalışıl 
maktadır. Başbukan B. CeUU Ba
yar yurdun yegane enternasyo· 
nal fuarı olan lzmlr fuarına ıa. 
zımgelen ehemmlyetlo verilmesi· 
nl temin Jçlo alakalı bııkımlıklanı 
yeni direkutler vermiştir. B. Ce· 
l!ll Bılyarın dlrektifleriol yazıyo · 
ruz: 

1938 enternasyonal İzmir fua 
rı ber stme olduğu gibi bu sene 
de 20 Ağustosta ııçıhıcak ve 20 
EylOle kadar devam edecektir. 

Senedensenehe sevinç ve O· 

mid verici tekılmnl ve inkişRr gös 
teren tuııra önümüzdeki sene dil· 
hıt ziyade öneın vermek istiyoruz 
Milli varlığımızı gerek kOltUrel, 
gerekse sınai ve zlrui noktadan 
gelen ecnebi ve yerli seyablara 
gösh•rmek çok Cııydulıdır. ve fo11 
rm bu ltlharla da çok bayak kıy 
met vo f'hemnılyetl vardır. rurkl 
yenin ycgllno eoternllsyooal fuarı 
oJı.ın lzmlr fuarını geçen sene 
(608,000) kişi ziyaret etmiştit, 
Bu sene ziyaretçi sayısının bir 
milyona baliğ olncağı Umid edil· 
mektedlr, Bu itibarla bu sene ba • 
kanlığımızca sergiye iştirak için 
şimdiden hazırlığa başlanmasr ve 

(Sonu ikincide) 

Hayvanlara acımak: 
Vicda!1 borcııdur 

Bir kaç gün ottel; fağmur· 
Iu bir günde; Yoğuı· t Pazarıuda 
bir dükkt\ıı önünde tek atlı bir 
.ArA.)RH. ~nhit.\\dllPJı ,sü5Lc,.tL~<n:· Araoacı, ou <,; 

rini evvolce veriniz. Ufaklarını 
Oste atarız dedi. Den cıikkat et· 
tim. Araba dolmuştu. H~lô mı 
çuval atılarak. Merek E:ıtltı~ı. ve 
bekleciiın. çu,•allrır birer ıkışcr 
arabaya yerleştirildi Temrınıon 

cioldu ve nrauanııı üzeri ufnk 
bir tepe)'O döndü Araua yayla· 
rı da i)·ice çöktü Arabacı, - çu 
\'alları düeıııcsiıı <liye olsa ge· 
Nk . sıkıca lıağhıdı Ata da ka~ 
Ql)'I aşkellİ. Zrı\·ullı lıa} .\'3 11, lıır 

kaç defıı geriledi ilerled~ : · El~ 
belki do haşa gelen çekılır uedı 
te yol n ımoya lııışhıdı. 

Malı tartım ndnma sordu.m. 
Bu yüklenen c·şya beş yüz kılo 
gelirmi. Bu hayvan çamur derya 
sıııda bunu ıınsıl götürecek '? 

1 
dedim. 

, Taı·tıc:ı güldü. Alııylı bir la· 
vırla .. 1017 kilo. Hayvan çeker 

. "okmezıııi orasıııı bilmem. A· mı v . T 
. bacı kabala pazarlık etlı. a
ıa "'ki d" lı bu hepsini birden yu e ı. 
ma ' ı ·r t Belediyenin tokat ı, çı le a • 
lı arabalara ne kadar ~ük yük· 
letece4i!le dair elbete hır kararı 

d Bu k:ırarı arabacıııın var ır. y-kl 
bildigiııe şüphe edilemez. u o 
·ı 1017 kilo karara mu\'afık· tı en b" . 
tır tıeya değildir. Bunlar ızı 
ilgilendirmez. Fakat ne yalan 
söylembli. Ben hayvana acıdım. 
Yağmurlu bir günde, her taraf 
çamur. Dıli )'Oktur. Karşı gele· 
mez diye hir ata kunet ve ta 
katinden fazla yük fÜkletmek 
günah olur. Şohriınide hayvn~ı 
ları himnyo cdoıı hir tflşok~u~ 
olsaydı belki ara sıra bu gıbt 
vakalara müdahale ederdi ve 
süs için etiket için bile olsa lıu 
teşekkülün bazı t\ınlan _bunlar 
. . öz sllzler bazı alakadar 1Qlll B ' • .,. 
makarnalı ikaz oylardı li akat 
ne yapalım ki bu yok. ~mma 
diyeceksinizki himaye edılecek 

yalnız hayvanlnrmı kaldı ~ Sen 
hayvan sahibinden fazlamı hay 
vanı müdafaa eder ve düşünür 
sün. O da doğru. Doğrn doğru 
yük çok •. Bir sene e~V( ı. 1 ııı~ 

bu monu üzerinde l.ıır razı oku 
muştum. 

Baytar Hilmi GMr, lıay\•an 

!arımızı himnye ed13liın, bunlar 
biıe lıer zamaıı Hizımdır, bizim 
her hizmetimizi gören 
bu gilıi faydalı lınyvaıılara acı 

yalı 111 diyordu. 
Şofknl ve morhnnıct daima 

İ>'İ şoydir. Yerinde insana ş.~f 
kut, hay\'aıılaru merhamet gos 
terl' 1i ın. 

Evvelce bizde çok kıymetli 

at, hcygh· hulunurdu. Hususi 
atlar beslt>ııiıdi. Şimdi onlar gö 
rülmoz oldu. IHıkumet hayvana 
tın ıslahı için hiç bir fodakfır 
lıktırn çekinmez, her sene y~z 
binlerce Iİl'a sarfederken, bıı 
eliıniz<loki faydalı hayvanları 

böyle ağır yük allıııda e7.er, yıp 
ratırsak doğru olmaz . 

Ara bacılarımızdan bazıları 

çok merhametsizce hareket edi 
yodar allarını fazla hırpalıyor, 

ağır yük nltrndn eziyor, sakat 
ediyorlar, Muhakkaktır ki bunu 
yapanların kısmı Azamı ~a!\'_an 
snlıihi olmayıp araba surucule 
ridiı· ve bunu bilmiyorok yap 
maktadırlar, Ara sıra yük a~a 
baları kontrol edilse, • fazla yu~ 
yüklotenlere ceza verilsi~ demı 
yorum· ikaz ve irşnt edılse ve 
oıılarıı hnyvnıılara da acımak I~ 
ıım oldu~u ö~retilse faydası go 
rülür zaıınındayım, Sonra bu 
~ibi işler, şahsi iş d e ğil, .me~l~ 
kot işidir ve memleket ışlorın ı 

dnima düşünenlerin bu gibi me 
selelerle do uğraencak memur 
Jarı \'ardır, Biç olmazsıı, bu me 
murlara, bir defacık olsun bu 
işlerle de ~eşgul olmaları lazım 
geldiği bildirilse ... 

Ak' er 

• 

• 
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YENi MERSiN 12 ikinci kanun ı H38 Çarşarnba 

D. Ziraat işletmeleri Kurumu 
ne gibi işlerle meşgul olacak 

Gen?. mi iktısa~i zecri 
ted~irler 

İngiltere ve Fransa 
kücü.k devletlere - OUnden ertın-

Madde 7 - Devlet ziraat iş 
]etmeleri kurumu Ziraut ,·ek~let\· 
nin teklifi ozerine umumi heye· 
tin kıirarı ve tcra vek\lleri tıeyeti 
nio tıı::.dikiyle itibarı sermHyesi· 
nin nısfıoa ku 1ar foizli vel•a fob· 
siz, ikramiyeli 'veyu ikramiyesiz 
temetıll hi ı;:es\ne iştirnkli veya 
iştirııksiı tahvilat çıkarııbilect>~i 
gibi onteş seneye kııdar vadeli 
lsliknızhır d ıh\ yapılahllir. Mtıllye 
Vekıileti kurumun çıknrac11ğı tob 
viU\la ve yııpııc11ğı istikraılartt ke 

raıete mezundur. 
Madde 8 - Devlet ziraat iş. 

letmelorı kurumu Başvokilin ri

yaset!nde Maliye, İktisad ve Zi· 
rant \'ekillerile Büyük Millet 
Meclisi Büdce, Divanı Muhase· 
bat, lktisad. ~laliyo ve Ziraat 
encümeuleriııce her defasmda 
kendi rızası arasından intihap 
edecekleri üçer azadan ve Şura· 
yi Devlet ve Divanı muhasebat 

reislerinden teşekkül edecek bit· 
umumi heyet ile reis ve müdür 

dahil olmak üzre beş azadan 
müteşekkil bir idare meclisi ma· 
rifetiyle idılre olunur. İdare mec 
tisi reisi ile müdür ve azadan 
biri Ziraat vekilinin bir aza Ma· 
li)·e vı;kilinin imhası ve İcra ve 
killeri heyetinin karariyle, Reisi 
cumhur tarafından tayin ve bir 
aza dıı umumi heyetçe intihap 
edilir. Müdür hariç olmdk üzre 
idare meclisi reisi \'e azasının 

müddetleri üç sene ulup tekrar 

1 
tayin ve intihapları caizdir. lda· 
ro meclisi reis ve aza!iıntn zirııat 

Ranatlıırı ve toprak ekonomloi ) 
i~leriııdo morıleki yüksek tahsil 
...,"lf' ..... .,. .. u._..,. •u.~auıuıı • •HUUUl' UlJ lULI 

yaca göre bulunacak •muavinleri 
Ziraat vekilinin teklifi :ve Bnşvo ı 
kilin tasdikiyle tayin olunur 
Muavinler idare meclisi içlimalu· · 
rına rey vermek üzre iştirak e· 
debi lirler. 

eder. Bildnço, kllr ve zarar he· 
snbları, umumi heyetin tasdikile 
katileşir vo tasdik keyfiyeti ida· 
re meclisile alakadar memurla· 

rın o hesab senesi için ibraları· 
ııı tazammun eder. 

Madde 11 - Devlet Ziraat 
işletmeleri kurumunun safi ka· 
rından yüzde onu evveli\ ihtiyat 
akçesi olarak ayrılır ve ihtiyat 
akçesi sermayenin yüzde yirmi· 
sine baliğ oluncaya kadar bu 
snretle ayrılmağa devam edilir. 
Karın geriye kalan ~kısmının u· 
mumı heyet kararile yüzde iki· 
sine kadarı idare meclisine ve 
yüzde yediye kadarı nizamna· 
medo tayin edilecek esaslara gö 
re memur ve müstahdemlere ik 
ramiye olarak \·erilir ve safi kil 

rın mütebaki kısmı kurumun iti 
bari sermayesi tamamlanıncaya 

kadar 6 ıncı madde mucibince 
sermaye hesabına geçirilir. ltiba 
bati sermaye tamamlandıktan 
sonra kdr bakiyesinin yarısı ser 
mayenin yüzde otuzuna baliğ 

oluncaya kadar fevkaHlde ihti· 
yat hesabına tefrik ve diı:ter yn 
rısı hazineye tesviye olunur. 

Madde 12 - Devlet ziraat 
işleri kurumunun malları Devlet 
malıdır. Bunları Qalanlar·, ihtilas 
edenler, zimmetlerine geçiı·enler 

olursa olsun suiistimal edenler 
devlet malları hakkında ika olu 

nan bu giLi suçlara mürettip 

cezalara tabidirler. 
Madde 13 ~ Devlet Zıraat 

işleri kurumu memurları halk 
ve mensup oldukları idare ile 
muamele vo münasebetlerinde 

rum memur ve müııtalıdemleri 

aylıklarından yüzde beş kesil· 
mek ve 11 inci madde mucibin· 
ce kii.rdıın memur vo müstahdem 
ler için ayrılacnk ikramiyeden 
buna tekabül edecek ınikdarı 
tefrik ve tahsis olunmak sure· 
tile bir (Yardım sandığı) tesis 
olunur. 

diri snretiyle ve Ziraat Vekl'ıle· 

tinin muvafakatiyle ynpılır. 

~l adtlo 17 - Bu kanun neş 
ıi tarilıindeıı müleberdir. 

?ıJadde 18 - Bu kanun hü 
kürnleriııi icraya \1ekillerilleyeti 

memurdur. 
Muvakkat madde 1 - Beşin 

ci maudnein birinci fıkrn8ı muci 
birıce Devlet ziraat işletmeleri 

kurumuna iııtikal edecek mües· 
seselerin memur ve müstahdem

lerinden hizmet müddetleri üç , 
seneyi geçenlere almakta olduk· 

!arı son ücretleri üzerinden biz 
met müddetlerinin beher senesi 
için bir aylık hesabıle ikranıiya 
verilir. Bunlardan açıkta kala· 
cak olanların ikramiyeleri verile 
rok alakaları kesilir. llizmotinde 
devam edeceklerin ikramiyeleri 
yardım sandığına yatırılır. Bun 
lar arasında bulunan ve ev\·elce 
maaşlı rnzifeden alınan, ziraat 
mekteplerindaıı mezun meslek 
memurlarıııın bu kanunun meri 
yetine kadar mezkur müessese 
de geçen ücretli hi:1.m e tleri bir 
defaya mahsus \•e yalnız lP.rfi 

hakkına müessir olmak üzere 
maaşlı hizmet müddetlerine ilA 

ve olunur. 
:\Iuvakkat madde 2 - On 

dördüncü maddede yazılı nizam 
name yapılıncaya kadar kuru· 
mun idare, murakabe işleri ve 
teşkill'ıt111ın vazife ve salahiyet· 

, 
teminat verecekler 

CenPVre (A.A)- Milletler Ce 
mi yeti ıımumt katıbl A venol Lond 
rııdı:ı bu ayın on yedisinde Ceneu 
rede açılacak olan konseyin yU· 
zUııcU içtimu devresine aid ihzar! 
görllşmeltrine başlıyacaktır. 

Bu mUnnsebetle lsviçre telg 
raf vj11nsı neşretmiş olduğu bir 
tcbltğde bil bassa şöyle demekte 
dlr: 

Fransa ile f nl{ilterenla ı 7 kd 
nunsanide tıçılacak olan yUzUncn 
içtima devresinde bilhassa Millet· 
Jer cemiyeti misakının bazı mad 
delerin\ ihldl eden devletlere kar 
şı Cemiyetin ittilıtız ml'churiyetin 
de kıılacıığı iktls\ldi ve mııll zec 
rı ted!ıirler dolayısile kU~Uk ve 
orta devletlere teminat vermeğe 
ını:ıluf mf1ştere bir beyanname 
neşretmelerine intizar ~dilmekte 

dir, 

Ja~on tayyareleri 
Konghoyu bombar

dıman etti 
Şanghay 11 (Radyo) 24 Ja 

poıı tayy:ll'esi Konghoyu bom· 
bardıman etmiş ve yüzlerce 
bomba atmıştır. Ilasarat mühim 
dir. Nüfusça zayiat olup olma· 
dıgı malüm değildir. 

Arap Tayları 
Tonlardaki değişik
lik tesbit ve tescil 

edilecek 
1 arsus naıkevı 1 tüğü~ıd~·kawy;di:~a;i:~~ı~1 .. vt~~j; . 

rında husule gelecek tahavvüld· 

Aöy gezisine baş- 1 tın kayıdlarına işaret edilecektir 
Bunun ıçiıı tay sahipleri tarafın 

!eri Ziraat \'ekaleliııce tesbit o · 
lnnacak esaslar dairesinde yürü 

1 
tülür. 

lıyor dan bil' lıey'.lnııame tauıim edile 

Tarsus, ( Hususi ) _ Şehri· ıek ' 'ilayet ıslalı lıayvaııat koınis 

ı yonlarına ver!leceklir. Komisyon 
miz Ha kevi çalışn. alarına devam c l tay muayene edilecek toııuıı-
etmektedir. Hava müsait olduğu da vukua gelmiş olan deııişiklik 
taktirde önümüzdeki pazar günü 1 teshit edildikten soura kanaat 
k hasıl oiıırsa beyannamesi tasdik 

öycülük komitesi bir köy gezisi olun:ırnk Zirnal Vekaletine gön-
tertip edecektir. Bu arada yenice del'ilecektir. 

köyüne de gidilecektir. Geziye çı Satın alınacak da· 
kanlar arasında bir Doktor bir 

sıhhat memuru bulunacak ve mik· mızlık ay gırlar 

Madde !) - Devlet Ziraat 
işletmeleri kurumunun hesapları 
Maliye vo Ziraat Vekaletleriyle 

umumi ho r.t tarafından iııtihab 
edilecek birer murakıhden müte 
şekkil üç kışilik bir heyet mari· 
fctiyle murakabe edilir. Murakıp 
leriu hizmet müddetleri üç se· 
ncdu·. Yeniden tayiıı ve intilıab 

ları caizdir J\Iurakiblere verile· 
cek ücret umumi bütçeye tayin 
olunur. 

Murakıblcr kurumun mevcut 

laı rnı ~e her türlü muameleleri 

Madde 14 - Devlet ziraat 
işletmeleri kurumunun idare ve 
murakabe şekilleri ve itlare mec 
lisile müdür ve muavinler ve 
mürakipleriıı vazife ve selllhi· 
yelleri ve kurum yardım sandı· 
ğı hakkında bu kanunun ııeşri 
tarihinden itibaren bir sene zar 
fında bir nizamname yapılır. 

Madde 15 - Devlet ziraat 
işletmeleri kurumuna intikal ede 

cek ve devrolunacak mııllarııı 
intikal ve ferağ muameleleri 
harç ve resme tabi değildir. Ku 
rum tarafından yeniden tesisine 
lüzum görülecek işletme ve mü· 
esscseler için muktazi arazi Zi 

rnat Vekaletinin tasvibile usulü
ne tevfikan istimlllk edilebilır." 
Kurum, kendisine intikal edecek 
veya dovroluoacak veya bundan 
sonra kendisi tarafından tesis 
edilecek sınai müesseseler için 
teşviki sanayi kanununda yazılı 

müsaade ve muafiyetlerden isti· 
fade eder. 

f 

tarı ~a~i de .. ilaç götürülec·ektir. \'i ayet Hususi idareleri için 
Gıdılen koylerde köylerimizde salın alıııacak damızlık ayg·rla 

musahabeler yapılacak ve köylü· l'lll zirnat vekaleti haralarından 
- · t ki . tedarik edilmesi lüzumu vi layt· 

1 
nun ıs e erı dinlecektir. 1 lero bildirilmiştir. 

ni muıJtazamaıı teıkik ve mura 
kabe ederek neticeleı·ini her üç 
ayda bir Zıraat Vekaletine bir 
raporla bildirirler. Birer nüsha 
sı ~1aliye Vekaletiyle idare mec 
Jiaiue do verilecek olan bu ra
porlar sene ııihayeliııde umumi 
raJJorla birlikte umumt heyete 
arzolunnr. Bundan başka Ziraat 
\'ektlleti lüzum gördükçe kuru· 
mun ve kurum işletme ve mües· 
eesPlerinin hesap ve nıuamelele 
riııi h er zaman teftiş ettirebilir. 

.Madde 10 - Devlet ziraat 
işletmeleri kurumunun hesap se· 
nesi takvim soııe:;idir Senelik 
bi~l\nço,_ kAr vo zarar hesr.pları 
muteakıp ~oneniıı ilk döı t ayı 
zarfında idare meclisi ve mura
kil;ler raporlariİe bir1ikte Zirı:ıat 
\'ekAletino verilir. Ziraat \'ckAle 
ti kendisiue tevdi edilen bilAaço 
ve kdr ve zarar hesaplarını tev
di tarihinden itibaren bir ay 
zarfında tetkik ederek mütalea 
siyle birlikte umumf heyete ve · 
rilmek üzre Baışvekillete takdim 

Madde 16 - Devlet ziraat 
işletmeleri kurumunun ayni ma· 
lıiyetto olup Ziraat VekAletine 
merbut diğer devlet müessesole 
rinden satın alacağı veya bu 
müesseselere satacağı mallar ile 

bu kabil devlet müesseselerinin 
satılmak üzere kuruma tevdi e· 

d ecekl~ri nı allar için ~rtıroı a,ek. 

ıillme ve ihale iıleri kıymet tak 

franslzca LUfSlar Bu gibi aygırlar vekıllern 
1\ muvafııkatı alııımadan eşhas:Jan 

J alı ıı ııı ı y aca_k_t_ı r_. __ _ Tarsus, 11 (Hususi) Halk 
evinde bu ayın oııbeşiııdEı Fran 
sızca kurslan açılacaktır, Her 
t~rlü ilıznrat tırnıamlanmıştır, 

iz mir enternasyonal fuarına 
hazırlı~lar başladı 

Bir inciden art•n 

trş~it· kııdtır dtı sııtış y~pmttk için 
tertıbut alınmtısı icub.-der 

Fuar komlteslrıden gı'.ıen ra . 
porda önOmuzdekl sene fuarın 
daha veriruli ve ınuvaftıık olması 
için alınmasına !Uzum gösterilen 
tedbirlerden ve izhar edilen te. 
mennllerden bakanlığınızı alaka· 
dtır edenleri sunuyoruın. Bu dl· 
!eklerden kabu ve issfı mUmkUo 
ve lazım olanlar için şimdiden 
icabına tevesı:ıUI edilerek bir an 
önce neticelendirilmesini ve yapı 
lan bazırlıklurdan malamııt veril· 
mesiol rica ederim .. 

Açık teşel{kiir 
Babum Nlyhzi Dev• linin vefa 

tı dohıyısile gerek cenazt.) meru· 
slmiode b11luo110 Vı> gert->kse mek 
tup ve telgrurııı teessUrleriroize , 
iştirak edfm dostltırımızıı ve hem 
şerileılınize uyrı ııyrı mektup yttz J 
mayı:t tee~surum mani olduğun · 
dun ııleoı>n teşt:kkUrlerlml snnttr 
keudilerinlo acı görmemelerini 
dilerim. 

ooıu 
Niyazi Develi 

----------~------·------~ Çocuk dergisi 
Co•,;uk Esirgeme KurumuGe· 

ne!· Merkez: tarafından çıkarıl· 
~akta olan (ÇJcuk) adlı dergi· 
nın (68) inci tıayısı çıkmıştır. 
Yurt yavrularınıu Sağlık Susyal 
K.ültürel durumlarının inkişafına 
hızmet eden bu kıymetli dergiyi 
çocuklara, çocuklu ana ve baba 
lara tavsiye ederiz. 

Sayfa: L 

1 Dünyada Neler oluyor? 
I ___ _. 

İspanya postaları 
İkiyo ayrılan zavallı lspan· 

yada ayrı ayrı taraflarda kalan 
aileler efradının ve dostların bi · 
ribirile nasıl muhabere ettikleri· 
ııi hiç düşündünüz mü? Herhal· 
de düşünmemişsinizdir. lbtillilci· 
ler tarafından hükumetçiler tara 
tına bir mektup yazdığımız za· 
man o mektubun gideceği yer ne 
kadar yakın otursa olsun, mek· 
ıup gene 1000 millik bir mesafe 
katetmeğe mecburdur. Çünkil 
her iki tarafın mektupları evveli 
lsvicreye gidiyor ve orrdan gide 
ceği,şehre sevkclunuyor. Bundan 
bir sene evvel Cenevrede kırını· 

zı haç müessE>sesi tarafından kil 
rulan bir merkez Frankonun e· 
tinde bulunan araziden hükume& 
tarafına vo oraya gönderilecek 
mektupların sevkiyatile meşgul 
olmağa başlamıştır. Şimdiye kll 
dar kırmızı haç müessesesi bd 
suretle yarım milyondan ziyade 
mektup sevketıniştir. .Mektuplar 
kırmızı haç tarafından sansür 
eJilmektedir. Mektup gönderenle 
re yazılamıyacak şeyleri ihtar 
eden de gene kırmızı haçtır. Me 
sala 'herkes sılıhatledir, yaluı• 
dayımız Jose düşman ~eteleri 
tarafından katl~dildi> veya "vs· 
tan için canını feda elti. gibİ 
tabirlerin kullnr.ılması yasak ol· 

duğu bildirilmektedir. 

Açlıktan ölen 
mihrace 

Fransızların Hind müsteınlB 
kasi&'olau Pondişeri'de geçen güO 
Devar mihracesi açlık grevindeo 
ölmüştür. Bu Hindli prens HiO' 
distıının en zengin adamıydı 
T'l .... ~ -- 1..l- 1--'I •on.o DvUO O"~J 
feci sebepler yüzünden memJek' 
ti terk etmeğe mecbur olmuştıJ· 
1930 senesinde D~vaı-'ın varids&I 
o kadak çoktu ki preııs kendisi· 
ne 150 milyon frank sartile uir 
suray inşa ettirmişti. Mıı alleessılf 
prens bir dansöze abayı yoktl• 
O derecede yaktı ki varını yoRıJ 
o kız uğruna sarfeılti. Halid borC 
hra dn girdi. Bunun neticesiude 
Devar memleketiııde bir iı;yııO 
cı.ktı. Mihrace, Fransızların pao 
dışarı müstenılekesine firar etırı~ 
ğe mecbur oldu. O vakittenber1 

o~ada gaye. sade bir hayat sıl· 
ruyordu Bundan bir kaç ay er· 
vel Devar şurası mihraceden de~ 
let paralnrını nereye EarfettiğiıJI 
sordu va onu hesap vermeğe dl 

vet elli. Bu devlet mihracenin O 
kadar gururuna dokundu ki bir 
zamanlar milyonlar saı tedf>O 
prens açılık grevi yapmağa bllf 

ladı. Dostlarının ve akrabaeııııll 
ısrarlarına rağmen açlık greviJ1 
den vazgeçmedi ve bir kaç gilO 
evvel o yüzd<'n öldü. 

Yeni bir icad 
Amerikn ordusuna meneuıP 

bir çavuş, bir düğmeye b aı;rns1' 
suretiyle ateş alan bir tüfek icıı& 
etmiştir. 

B~ düğmeye basıldıA"ı ıs· 
~an hır miktar gliserini çeli• 
bır yay üzerine akmakta ve bıJ 
yayın harekete gelmesile kurşuO 
sıçramaktadır. 

Ameri~a harp gemilerine 
Amerikada harp gemilerintı 

modern bir ev içerisinde ne bıl 
lunabilirse sokmaga çalıeırorlllt· 
:MeselA sou günlerde, tabak yık' 
ma~a mahsus makineler de }." 
mer ı ka harp gemilerinin muıbs• 
farına girmiş bulunmaktad ır. 

Y~ni yapılan bir kru vazöre 
ve muteaddit yeni muhrip ler' 
k?nulan bu tabak temizleme 111• 
kıaeleri için ceman 30,000 tir• 
ıarfedilm iıtir. 
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Vilayet makamından: 1 
j 

ti\rk parası l{ı)rmetini korııma 
hakkında 12 N o.lu kararname 

Kararname No. 2-7695 

- ıo -
Madde 50 - fUrkiye ile 

kliring mukavelesi akdetmiş 

memleketlerden vttdeJi veya 
ankonsinyasyon gelen mallar 
için ithalftt tacirleri tararından 
Cumhuriyet merkez bankasına 
verilen tetthhUtnamelere ade· 
mi riayet bu kararna.me hU
kUmlerine muhalif hareketler 
dendir 

Muayyen vadetıinde h~kmü 
infaz edilmediğinden dola) ı ta 
kibata tev~ssül olunmak ilZre 
TUrkiye Cumhuriyet Merkez 
bankasına kambiyo murakabe 
mercilerine tovdi edilen teah 
hUtr.amelerin hükmünün te
min ve infazı için paranıu 

Türkiye Cumhuriyet merkE>z 
bankasına yatırılması lüzumu 
kambiyo murakabe mercileri 
tarafından taahhütname sahi
bine teblığ olunur, 

Bu tebliğ tarihinden onbeş 
giln g~çtikten sonra paranın 

Cumhuriyet merkez Lankasına 
yatırılması halinde teahhut
name ıahibi hakkında kanuni 
takibata tevesı:ıUl olunmak Uz 
ra keyfiyet cumhuriyet mUd· 
dei umumiliği ne bi idi rili r. 

Ancak taahhütname mUdde 
tinin uzatılması veya taksit 
miktarının azaltılması alacaklı 
firmanın tahriri muvafakatine 
istinadan borçlu tarafından ta 
rafından talep edildici taktir 
de bu cihet kambiyo mura
kabe mercilerince nazarı dik 
kate alınır ve keyriyel Cum
huriyet merkez bankasına teb 
liğ olunur. 

Madde !il ·- Cumhuriyet 
Merkez Bankası Maliye vekd· 
leli ile bilitilU Türkiye ile 
münasebetleri olan ecnebi dev 
letlerin salahiyettar ihraç ban 
keları veya diğer mali mUesde 
selerile iki memleket arasında 
ki tediye muamelatını kliring 
usulU ile tanzim edecek itİldr· 

ları icra vekilleıi heyetinin 
tasdikine arz eylemek Ozra 
akdetmPğe mezundur, 

Yukark! fıkra mucibince 
bir mPmleketle kli ring ·itilafı 
yapıldığı tekdirde itilifname 
hUkilmlerinin tesbit ettiği te 
diyat iti lafııam enin bu hüküm 
ferine göre yapılır. 

Madde !i2 - Bu karama· 
mede yazılı olmayan ive baki 
ki ve mPŞrtı sebeplere mUs · 
tPnid olduğuna kanaAtlgetirilen 
ahvalde döviz tıılepleri 50 li · 

• r11ya kadar kambiyo murakabe 
mercilerince doğrudan doğru· 

ya temin edilir. 
Bu miktar fevkindeki tn

lepler yalnız merkezce tetkik 
ve intaç edilir. Bunlardan p· 
rensibe taalluk edenler mali
ye vekilinin tensip v~ tasvi• 
bine Aızolunur. 

MttddH 53 Kit»p gAzete 
mecmua ve müteferrik bazı 
ılat Ti edevat ve umuru hay 

Neeri tarihi : 28-12- 1937 

riyeye mUteallid: taahhUdat 
mualecat ve saire gibi gönde 
renın hal ve vaziyetine göre 
ve mecmu bedeli ayda '25 yir 
mi beş Türk lirasını tecavüz 
etmeyen ve hakiki bir ihtiyaç 
tan tevellüt ettiğine kanaat 
edilen mllteferrik kambiyo ta· 
leplbri kambiyo murakabe 
mercilerinin vizesint. JUzum 
olmadan yulnız Cumhuriyet 
merkez bankus ve şubelerince 
kabul ve temirı olunur. 

Bu gibi talepler dolayısile 
çok verilmeyip havalename 
yapılır. 

Cumhuriyet merkez ben 
kası tarafrndan verilen hu ha 
valenamenin aylık bir icmali 
her ay sonunda Maliye vekA · 
let! kambiyo mUdilrlUğüne 
tevdi edilir. 

Gazete, kitap mecmua a· 
bone bedelleri kliringle tediye 
mUmkUn olmayan ahvalde 
kambiyo murakabe mercileri 
nin mUsadesiıe serbest dnviz 
le ödenir. 

Madde 54 - işbu karama· 
me mucihince verilecek be
yannamelerin hakikate teva
fuk etmemesi dahi kararname 
hükUmlerine aykırı hareketten 
maduddur. 

Madde 55- Bu kararname 
Türk pırası kıymetini koru
ma hakkındaki l 1 numaraiı 

kararname ile merhutu ihtiyaç 
listesi ve bunların müwyyelat 
ve tadilatı yerine kaimdir. 

Madde f"·6 - Cumhuriyet 
merkez bunkasının kanunu ve 
nizamnameleri .. verilmiş ohm 
salahiyetleri dahilinde yap
tığı mm1meleler bu kararname 
hükümlerinden müstesnadır. 

Madde 57 - Bu kararname 
neşri tadhindPn muteberdir. 

Madde 58 - Bu kararname 
nin icrasına Maliye vekili me 
murdur, ( So.ı) 

Zayi Mühür 
Takriben bir buçuk ay 

evvel maaşımı almak üıre tat 
bik mübrümle cüzdanımı da
yım Hüsnü Dikmene vermiş· 
dim. Mumaileyh her nasılsa 
mührümü kaybetmiş olduğun 
dan bundan sonra imn ile 
muamele yapacağım bankalar 
hariç her hangi bir tarihle biç 
bir kimseye bu mühürle veril 
miş senetle borcum olmadığı 
ilin olunur. 

Ölü Tarsus Malmildilrü 

karısı Makbule 

Gfıven 
Sigortası 

Hayat tarifeleri ih 
tiyacınıza en uy
gun olanıclır. 
Ac•ntası . VASFI ORCUN 
dan arayınız . 2-30 

Mersin piyasası _..... 
11 - 1 938 

K. S. 
Pamuklar 

Klevlant 
Dağ mah 
Kapı malı 
Koza 
Karma 

37, 
so, 

5-50 
22 2f) 

Kozacı parlağı -

buğday - çavdar 
Sert şark 
Yumuşak 
Yerli buğdayı 
Çavdar 
Anadol yulaf 

5., 
5., 

4,,05 
.5 

3.50 
arpa 

Anadol 
Yerli 
Nohut eksb'a 
fasulye 
Yulaf yerli 
Mercimek yozgat 
Sahlep 
Tatla çoğen 
Balmumu 
Cebri 
Susam 

4 
3,,62 

5 
7,50-11 

3,,25 
7-8 

120-1 ~o 
24 
7~. 

10 
15, 

yapalı 
Siyah 
Şark 
Ana dol 
Aydın 

Yıkanmıı yapak 
Güz yunu 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kıh 

» dabağ 

53.54 
50 

5~-5.j 

80 
70 

52 

Deriler 
K~çi deriai çifti 
Koyun derisi kilosu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kurusu 
Manda derisi 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatla badem içi 
Acı » » 

Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
f çel ,, 

80 
42, 

28-30 

15 
pirinçler 

Birinci nevi mal 15-16 
İkinci nevi mal 
Çay 
Kahve 

~95-3c5 
111-112 

Borsa T elgraflan 
ıo-ı-938 
Paralar 

Ttirk altunu 1087 
lsterLLn 62 ~ ,75 
Dolar 79,,50 
Frank 28,44,50 
Liret: 15-11.42 

J(Ni M(RSIH 
Nüshası 5 Kuruştur 
Abone Türkiye Hariç 

Şerait ~ için için 

Senelik 1200 Kr, 2000 K
1 

Altıaylık 600 1000 

Oç aylık 300 500 

Bir aylık ıoo Yoktur. 

Reımi ilioatın satırı 10 
Kuruştur. 

1 i l A N 
1 Mersin sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğünden 
Cınsi '1arka~ı 

IJ •· I i dor Si ıııeı ı s 
Oblek s 

Tahıui11i fıyalı .. 
Lira ku 
4300 00 

Muvakkat lemi 
u a t ı L i ı· k u • 

312 5o 

Onltıks koc!"ı..rzt-1 4öoo oo ~12 5o 
ı - ~1 r.; ~ ı 11 ıa ı e • u 1 tı k tı l l rn s ta lı a ı ı esi içi rı s :1 l lfl a -

Iırıacak olası 'uk~lf ıda cirı f•IPrile markaları ve lalı 
min hedelle.nİt~ muvakkat leıuiı ı tıtlan ~azılı iki 
cirıs ronıo-erı cihazlarwdan birisi 21 ikinci kamın 
908 ıarihiııt• ıııli ~ atlıf cuma ~iiııii saat on b.,şle 
ılıale eılilnwk iizrr. vilay<'l daimi enciimenince a
cık f! ksiltme~'e vaıolurımuşlur . 
• 2 _ islf•klilt·rin hu baptaki şart11«J1He)' İ ~örmek 
ve fazla maltim<il :dıııak üzn~ lw r giiu ~ıhhat ve 
ve i c l i nı a i uı u a v tt n f-' l m ii d ii f'I ii ğ ii 11 e ve i h a 1 e g ii
n ii d~ muvakkat lt)minal nırktuplarile hirlikle vi
layet daimi eııciimerıiııe uıiiracacıtları ilan olunur 

Mesin orman 
i L 

~ölge 

6-9 -12- 15 

A H 
şefliğinden 

Mersinin köypıııarı ve dağla civarında vaki 
kaplıcadan devlet orıuan~ndcı n 418 mt>t~e mikap 
gayri manıul ÇH ~ı cığa:ı ıle 35 .~uelre mık~p .~a::
ri manıul kızıl agııç :ı gacı \' t~ koypınarı koyu cı-
v<trın.Jaki ft·rt•ze ornwrııruJan ~a metre mikiip gay 
ri mamul cam ~ğucı ı 4- 1.938 taı·ilıine nıiisadif 
cuma güni~ sa:ıt' 14 d~ ılıah .. t· dilnıt:k üzre 31-
12-937 tarilıirıdt>rı itibarrn ıf> giin nıiiddetle ser-
best satışa k 011 u ld u, . . 

izahat <ılnıa~ istiyt•rılerin mersin ornıan ıdare
sine müracaat rlnıt>leri ilan olunur. 

1- 4 - 8-12 

i l A H 
Mahkemeler Baş~atipliğinden 
Euıa11eı ılairflsindt• JHH' H~ı olcuılarıu ift)u ıari

hiııdflrı iıibare11 hir :t\' iciııde rnıarıel nıf•nrnru 
nı~hkt1 Uıt•lt f' lı3Ş~ atilıi;ı f' 

0

Ulİİl'::\C3~11a almaıhkları 
surt>lle irad ~ ay j '~diluu·k üzre nıulsandı~larıııa H~
rilt cı ği iJ~)rı olurıur. 

Kiralık 
Fabrika büfesi 
T. C. Ziraat Bankası Nebati yağ ve 

Susam fabrikaeının Büfesi bir sene müd 
detle kiraya verileceğinden istehlilerin· 
her gün fabrikaya müracaatla şartları 

öğrenmeleri ve arzu edenlerin 14-1-938 
cuma günü öğleden evvel yapılacop mü

nakasaya iştirakleri ilan olunur. 
ı1-l2-ı:i 

Saym Hal~ımıza Müj~e 
Kıf geliyor. kömür ihtiyacınızı şimdi

den düşününüz. 
Sağla"', da~·cı111klJ, nıutfldil fiyatlı m~den ve 

kok ~ömiirlt~riııi Öıaıer C. Tlirkmenelli ticarelha
nPsirı d tı ıı ara yanız. Toptan ve p., r<tkende saı ış ya-

pılır Adres: Azakzade llanNo.14 
69 - 90 



• 

\'EN 1 M R H S 1 ~ 1 2 1K1 N C t R A 1 lJ ~ 1 9 3 8 Ç \ H Ş \ M f\ A A Y FA 4 
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i ~,:n~~~!a~?.ç~ Evi 

~ 
15 Mersin kebabı koyon eti ile 
25 Yoğurtlu kebap sade yağ haşlama et suyu ile 

il 15 Kuşbaşı kebap 
lfl 20 Domatisli kebap 

lli 20 Batlıcanla Urfa usulu 

~ !il 
20 Sulu kebap Adana usulu kebap 

~ O Sarımsaklı Ayintap kebabı 
• 20 Külbastı 

20 Yumurtalı salçalı kebap ~ 
20 Kirazlı Kebap 
20 Keme kebabı 
20 Patatisli kebap ; 

20 Baharlı kebap ~ ! 
15 Sade maydanozlu kebap 
20 Yağlı hamurlu et tepside 

ili ::ıo Çiğ köfte ~ 1 5 Salata, Cacık, Turşu 
Kıbrıs çarşısında 8 -10 Numaralı Örnek Kebap 

1 Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya· 
zılmnyan kebaplar sırf koyun eti ile yapılır. Sa}11D müş

m terilerİmİ2İ memnun etmek için yapılan bu taahhütt(D • 

W örnek kebacısı 1ıhnzet çekinınez. 
!il Bir tecrübe kafidir. 8-10 ~ 

• • F?-F?SEJE3*J • - e/R 

Ü K HAVA KURUM J 
Piyangosu 

I-Ier Ayııı 011 biriı1de cel{ilir 
her Ocl:l ğı zengin Eder 
Sızde Bir dane alınız . 

• - • 
1 

l )( \ 1 () l{ DOKTOR 
1 HANDAN KEMAL KEMAL ŞAKIR 

SARACOGLU SARACOGLU - ~-

DoğL m ve Kadın Memleket Hastahanesi 

HHs t :ılıkl :n ı DAllİLİ HASTALIK-
Birinci Sınıf Mutahassısı LAR M 0 l'AHASSIST 

MUAYENEHANESİ 
Kışla ceedesi Avukat Hilal Muayenelrnne : 

1 
Kemalin evinin birinci k i': tın Kı~la caddesi Fedon 

1 
da hastıı larını her gün sa· Tehıncının evi altında-
bahtan akşamcı kadar kebul daki 10~ No. Daire 
edP.r 

• • 
eı:::=_=:....~ r-:l===ı .. ~~~ıE==::E33 

B J)oktor : 
1 ~ ı Muharrem Atasu " 
'", .. t + lstanbul ve moskova UnhJersitesi '! 
~ seririyatı hariciyesinden mezun · O 

Hesı.İarını Raynm g~n.lerinden ma~a her gün ~ 
eh s at dokuzdan on ıkıye kadar ve oğleden son- f//J 

r a O h ı;: len ' 1ıı.t: kize kadar muayenehanesinde kabul l~ 
~ ~der f\'t 

ADRES : Caınişerıf Matıııllesinde pazar caddesi 1 
29 No.Ju Hane 'f1 

•!• ~~~ . ~~~~;.+~••&e 

~ Saglık Eczanesi 
,ersin Gümrüt ~arşısmdaa1r . 

Her ııcvi Y Prlı ve Avrupa eczayı tıhı v 
mnstuhznrfftı h bulurıur. , 

~ 
1 

.ı 
~~~~~~ .. ~ 

Q066~~w~™ OUUQR88S 

n suyu 1 
l14 ~ \ il ll ~!lı.11 ı~ ın ~ ılııı, tır gill ilrıll ı ıtfr lul~ r~ h ~~l~Hııtıı~an K.\ YAi 
.j. BELEN SlJ Y l'NC g.t ~ f't sılılıi l i Ş• 1\ i l ıl+> mf-'nha ğıl a ki tP.~i sa tıııda eksik-
8 Jjkferİ o İ lCJ Ult1rHI• Ull~ ft>ruaİn f>I! ~Of, \l!'ıitı l lt• rİnİ y Hplırruakda hulunduğn -
111\ZtJ fi f"I.. f)d~ı İZ 

1 K - EN SUYU 111 
Kaynadığı yerden itmaren istasyan yanma kadar cam ~oruiarla ~illur ~avuzlara•I 

indirilmiş oradanda ~ütün fiziki ve kinıye i evsaf ım mu~afaza e~ere~ ef deymeden 
n hususi kimyakerimiz ~uzurun~a d"macanlara doldurulmakda ve muntazaman 1 
İ şeh!İ~:!:EL~~ffl!~~~~~U~ evsafı ve fevka13deliğine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızıni 
§ gösterdiği rağbet ve teveccühü karşısında fazla söı söylemeğl zait görllyoruz. Sıhhat Bakcinlıgı 1 
Uvo selahiyetl i makamların vermiş oldukları raporlarla KAY AD ELEN SUYU ~alr ız Türkiyenin 1 
ft en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulundu~uau isbat 
8 etmiştir • 
E iş tahsızlığa, hazımsızlığa bir çok mide bağırsak hastalıklarına karşı KAYAOELEN şifalı bir 11!1 
il hayat kaynağıdır. ft 9 Suyu pek temiz ve btrrakdl'. Turiibt rdtll saym halklmız ktndindt bu/duJu zlndelilı ve sıJılıatın • 
a verdıtı farklarla suvumuzun mlişterm çoğatmaktadır. • 

I] Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi Q 
••• lD mum · · · }11ını~ ~Bftöt nnn••••••••• 
Vurtdaş ,. ! 1 ___ ..,..,_,... __ ~ 

K·zllaya aza olunuz 
\'t1 Uİ Mersin lla~ım 

;vtiİde l>asılnıışlır 

.. · •, 

IHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Oavranınızl · 

• 


